
RZECZPOSPOLITA POLSKA 
Rzecznik Praw Obywatelskich 

dr Janusz KOCHANOWSKI 

RPO-551681-VII-708/07/JZ 

00-090 Warszawa Tel. cenlr. 0-22 551 77 00 
Al Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 

Warszawa, 20/12/2007r. 

Pan 
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Warszawa 

Wielce Szanowny Panie Ministrze 

W latach 2006 i 2007 przedmiotem wzmożonych działań pracowników Biura 

Rzecznika Praw Obywatelskich była ocena stosowania i wykonywania tymczasowego 

aresztowania. Asumpt do tego dały liczne wnioski, jakie wpłynęły do mojego Biura od 

obywateli oraz skargi skierowane do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które w 

znacznej części przypadków uznano za zasadne. 

W lutym 2007 r. opracowano obszerną analizę pt. „Instytucja tymczasowego 

aresztowania - stosowanie i wykonywanie w ocenie RPO", którą skierowano do 

właściwych organów państwowych, takich jak: minister sprawiedliwości, 

przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, przewodniczący sejmowej komisji 

sprawiedliwości i praw człowieka oraz senackiej komisji praw człowieka i 

praworządności, dyrektor generalny Służby Więziennej. 

W piśmie z dnia 13 kwietnia 2007 r. (ldz. PPP 226/07) otrzymałem stanowisko 

Zastępcy Prokuratora Generalnego w sprawie wniosków, jakie zawarłem w mojej 

analizie, uznające tylko część ich za słuszne i stwierdzające, że - co do zasady -

instytucja tymczasowego aresztu jest stosowana w Polsce prawidłowo. Ministerstwo 

Sprawiedliwości nie odniosło się wówczas do mojej oceny sposobu wykonywania 

tymczasowych aresztowań. 

Mając to na uwadze, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o 

Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147) zwracam 
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się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o przedstawienie - w kontekście wniosków i uwag 

sformułowanych w mojej analizie - własnej oceny sytuacji w zakresie stosowania i 

wykonywania tymczasowych aresztowań. 

Jestem również zainteresowany podjętymi lub planowanymi przez resort 

sprawiedliwości działaniami w związku z: 

- zaleceniami zawartymi w przyjętej 6 czerwca 2007 r. przez Komitet Ministrów -

Tymczasowej Rezolucji KM/ResDH(2007)75 w sprawie wyroków Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka w 44 sprawach przeciwko Polsce dotyczących nadmiernej 

długości aresztów tymczasowych; 

- otrzymaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości w grudniu 2007 r. Sygnalizacją Trybunału 

Praw Człowieka w sprawie „strukturalnego" problemu ze stosowaniem tymczasowych 

aresztowań w Polsce. 

Jeżeli podjęte działania polegały na przeprowadzeniu kontroli dotyczącej praktyki 

stosowania i przedłużania tymczasowych aresztowań, będę wdzięczny za nadesłanie kopii 

sprawozdania z tej kontroli wraz z ewentualnymi zaleceniami. 

Łączę wyrazy szacunku 

/-/ Janusz Kochanowski 


